O Z NA M:
Voľby prezidenta SR 2019 - Hlasovací preukaz
Hlasovací preukaz
Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude
môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených
voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom
okrsku na území Slovenskej republiky.
O vydanie hlasovacieho preukazu môže volič požiadať :
- osobne /žiadateľ predloží občiansky preukaz/
- prostredníctvom ním splnomocnenej osoby /splnomocnenie nemusí byť úradne osvedčené/
- v listinnej forme /na adresu: Obecný úrad, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany/
- elektronicky /e-mailom/ /na adresu: matrika@sucany.sk.
Upozornenie:
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme, alebo elektronicky musí byť obci
doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t.j.
do 25. februára 2019 – pri prvom kole
do 11. marca 2019 – pri druhom kole
Obec zasiela hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ na adresu
trvalého pobytu, alebo na inú korešpondenčnú adresu uvedenú voličom v žiadosti.
Pri osobnom prevzatí, alebo prevzatí prostredníctvom splnomocnenej osoby sa hlasovacie
preukazy vydávajú do 15. 03. 2019 - pri prvom kole volieb prezidenta SR
do 29. 03. 2019 - pri druhom kole volieb prezidenta SR
v čase úradných hodín obce.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
na voľby prezidenta SR

Žiadateľ:
meno a priezvisko.........................................................................................................................
rodné číslo........................................................ štátne občianstvo...............................................
adresa trvalého pobytu..................................................................................................................
V čase volieb sa nebudem zdržiavať v mieste trvalého bydliska, preto žiadam o vydanie hlasovacieho
preukazu na voľby konané dňa................................................
(je potrebné uviesť dátum, pre ktoré kolo volieb sa žiada hlasovací preukaz – I., II., alebo obidve)
Hlasovací preukaz zašlite na korešpondenčnú adresu:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
(Mesto zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou do vlastných
rúk)

alebo
na jeho prevzatie splnomocňujem:
priezvisko a meno

.....................................................

číslo občianskeho preukazu.

.....................................................

trvalý pobyt

.....................................................

V ..........................dňa.............................

..............................................
žiadateľ

